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PRILOGA: Vrste objektov po CC-SI-klasifikaciji objektov, za katere se odmerja komunalni
prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo
1.1 Preglednica: Stavbe

CC-SI-klasifikacija objektov
Stavbe
Stanovanjske stavbe
111
Enostanovanjske stavbe
11
112
Večstanovanjske stavbe
113
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
1
122
Poslovne in upravne stavbe
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
12
125
Industrijske in skladiščne stavbe
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
127

Druge nestanovanjske stavbe

1.2 Preglednica: Gradbeni inženirski objekti
CC-SI

Klasifikacija objektov

Podrobnejša
klasifikacija

Odmera komunalnega prispevka
1

DA
1
DA
1
DA

Gradbeni inženirski objekti
Objekti prometne infrastrukture
Ceste
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste
Avtoceste, hitre ceste in glavne
2111 21111
ceste (daljinske ceste)
21112
Regionalne ceste
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste
211
Lokalne ceste in javne poti,
21121
nekategorizirane ceste in gozdne
ceste
2112
21122

2

21

Samostojna parkirišča

Železniške proge
Glavne in regionalne železniške proge
2121
Glavne in regionalne železniške
212
21210
proge
Mestne železniške proge
2122
21220
Mestne železniške proge
Letališke steze
Letališke steze

213

2130

21301

Letališke steze in ploščadi

21302
Letalski radio-navigacijski objekti
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
214
Mostovi in viadukti
2141
21410
Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi
Predori in podhodi
21421
Predori
2142
21422
Podhodi
21423
Pokriti vkopi in galerije
Pristanišča, plovbne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti
Pristanišča in plovbne poti
215
2151
21510
Pristanišča in plovbne poti

1

DA
1
DA
1
DA
1
DA
1
DA
1
DA
1
DA razen za CC-SI 1273 Kulturna
dediščina, ki se uporablja za druge
namene.

Odmera komunalnega
prispevka

NE
NE
NE
1

DA razen za objekte
grajenega javnega
dobra lokalnega
pomena v javni lasti

NE
NE
1

DA samo za objekte za
zagotavljanje
zemeljskega transporta
in notranjih prometnih
tokov, pomožni objekti,
potrebni za obratovanje
letališča, drugi objekti,
namenjeni za varni
zračni promet in
obratovanje letališča
NE

NE
NE
NE
NE
1

DA samo za
skladiščne ploščadi in
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manipulativne površine,
ladjedelnice, doki in
podobne naprave v
ladjedelnicah

Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti
Jezovi, vodne pregrade in drugi
21520
NE
vodni objekti
Sistem za namakanje in osuševanje, akvadukti
2153
Sistem za namakanje in
21530
NE
osuševanje, akvadukti
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
Daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski
221
vodi
Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi
2211
Naftovodi in daljinski (prenosni)
22110
NE
plinovodi
Daljinski (transportni) vodovodi
22121
Daljinski (transportni) vodovodi
NE
2212
Objekti za črpanje, filtriranje in
22122
NE
zajem vode
Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje
2213
Daljinsko (hrbtenično)
22130
NE
komunikacijsko omrežje
Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
2214
Daljinski (prenosni)
22140
NE
elektroenergetski vodi
Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska
omrežja
Lokalni (distribucijski) plinovodi
2221
22210
Lokalni (distribucijski) plinovodi
NE
Lokalni cevovodi
Lokalni vodovodi za pitno vodo in
22221
NE
cevovodi za tehnološko vodo
2222
Lokalni cevovodi za toplo vodo,
22222
NE
paro in stisnjeni zrak
222
22223
Vodni stolpi in vodnjaki
NE
Cevovodi za odpadno vodo
Cevovodi za odpadno vodo
2223 22231
NE
(kanalizacija)
22232
Čistilne naprave
NE
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja
Lokalni (distribucijski)
22241
NE
2224
elektroenergetski vodi
Lokalna (dostopovna)
22242
NE
komunikacijska omrežja
Industrijski gradbeni kompleksi
Industrijski gradbeni kompleksi
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
NE za rudarske objekte
za pridobivanje in
izkoriščanje, bogatenje
in skladiščenje
23
mineralnih surovin, ki
2301
Objekti za pridobivanje in
se urejajo v skladu s
23010
izkoriščanje mineralnih surovin
predpisi, ki urejajo
rudarstvo
2152

22

23

1, 2

Elektrarne in drugi energetski objekti
Elektrarne in drugi energetski
23020
objekti
Objekti kemične industrije
2303
23030
Objekti kemične industrije
Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje
2304
Objekti težke industrije, ki niso
23040
uvrščeni drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Športna igrišča
2411
241
24110
Športna igrišča
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2412
24121
Marine

DA za druge objekte

2302

24

športna pristanišča in

DA

1, 2

DA

1, 2

DA

1, 2

DA

1, 2

1, 2

DA

2
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Drugi gradbeni inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas

Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Obrambni objekti

24202

242

Drugi kmetijski gradbeni inženirski
objekti

2420
24203

Objekti za ravnanje z odpadki

24204

Pokopališča

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki
niso uvrščeni drugje
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marine
otroška in druga javna
igrišča, zabaviščni,
adrenalinski in plezalni
parki, igrišča za golf,
vzletišča, konjeniški
centri, javni vrtovi in
parki, trgi, živalski in
botanični vrtovi,
urejena naravna
kopališča, kampi,
smučišča na vodi,
kajakaške proge na
divjih vodah
vzletišča
smučišča in žičniške
naprave
skakalnice
razgledne ploščadi in
opazovalnice
bazen za kopanje

ribogojnice
koritasti silosi
zbiralniki gnojnice in
gnojevke
gnojišča, napajalna
korita, krmišča, hlevski
izpusti
visoke preže
odprta skladišča
odpadkov, površine za
obdelavo odpadkov
odlagališča odpadkov
in radioaktivnih
odpadkov
ograje
oporni zidovi
objekti za zadrževanje
plazov
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1, 2

DA razen otroška in
druga javna igrišča,
vzletišča, javni vrtovi in
parki, trgi, urejena
naravna kopališča,
smučišča na vodi,
kajakaške proge na
divjih vodah

NE
NE
DA
DA

1

DA

1, 2

NE
1
DA
NE
NE
NE
NE
1, 2
DA razen za objekte
za izvajanje
gospodarske javne
službe
1, 2
DA razen za objekte
za izvajanje
gospodarske javne
službe
NE
NE
NE
NE

1.3 Preglednica: Drugi gradbeni posegi
CC-SI-klasifikacija objektov

Odmera komunalnega prispevka

Drugi gradbeni posegi
Trajno reliefno preoblikovanje terena
31
Trajno reliefno preoblikovanje
1
311
DA samo za CC-SI 31130 Utrjene površine
terena
Gradbeni posegi za opremo odprtih površin
32
Gradbeni posegi za opremo
NE
321
odprtih površin
Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje
1, 2
33
Drugi gradbeni posegi, ki niso
DA samo za CC-SI 33110 Grajeni prostori na drevesu in CC-SI
331
33120 Grajeni prostori na vodi
razvrščeni drugje

3

Pomen oznak
1

Pri odločitvi glede odmere komunalnega prispevka je treba upoštevati določbe Zakona o urejanju
prostora glede izpolnjevanja pogoja zavezanca ter zakonske in morebitne občinske oprostitve plačila
komunalnega prispevka.

2

Če gre za ureditev funkcionalno zaokroženega območja, v katerem je več med seboj funkcionalno
povezanih stavb in gradbeno inženirskih objektov (GIO), se komunalni prispevek odmeri samo za
posamezne stavbe in GIO na območju.

3

